
www.hashavim.co.il מכללת
חשבי�

יום עיון בנושא

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום שני  
16.12.2019

 16:00-09:00

 

יום עיון שינויים בענפי 
הפנסיה והביטוח

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת הסדנה • תנאי התשלום: שוטף +30 ! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד
(עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת הסדנה, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!) • הסדנא כוללת דפי תרגול ודפי עזר.

שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889 

+  מע"מ₪650 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

03-5680880

שם המזמין:

שם החברה:

טלפון:

דוא“ל:

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

     חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית 

ת“ז:                                          

     המחאה על סך                                       ש״ח תשלח בדואר

     ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב                     ש׳׳ח

     מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים.
נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש 
לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי 

המנהלים וקרנות הפנסיה.

הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודההתקנון התקני החדש של קרנות הפנסיה
הדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה

*הסילבוס המלא מפורט בהמשך

מרצה: איציק בן ארויה, יועץ פנסיוני

נושאים

כולל 
ארוחת צהריים 

עשירה!



 

 

 
 יום עיון סילבוס

 הפנסיה והביטוח פישינויים בענ
 עובדיםלהיבטים מעשיים למעסיקים ו

 , מלון קרלטון תל אביב16:00 - 09:00בין השעות יום שני,  16/12/2019
 

 מרצה: איציק בן ארויה, יועץ פנסיוני 

    התכנסות, רישום וכיבוד קל -  8:30

 דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים –דברי פתיחה   09:15 -  09:00
 

 קרנות הפנסיה התקנון התקני החדש של   10:30 -  09:15

הגדרות חדשות בתקנון, מסלולי הביטוח החדשים, מגבלות שכר והפקדות, עלויות הסיכונים, ארכת  
 ביטוח והסדר ביטוח, אג"ח מיועדות למקבלי קצבה,  ניוד בין קופות והשפעתם על העמית, ועוד. 

 הפסקה  11:00 -  10:30

    המשך נושא התקנון התקני  12:00 -  11:00
 

 הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה  13:30 –  12:00
אופי והיקף הכיסוי, מבוטחי הכיסוי הישן והמצטרפים לכיסוי החדש, עלות הביטוח מול 

טוחית בחברת י, שינויים צפויים בתמחור ובעלויות, מטריה ב16הוצאת המעסיק לפי תיקון  
 ביטוח כמענה למבוטחי קרן פנסיה.

 
 הפסקה  13:45 -  13:30

 
 הדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה   14:45 -  13:45

מה ניתן ללמוד מהם לגבי התשלומים השוטפים, הביטוח והעלויות, החיסכון הצבור כיום, וזה  
והחיסכון לצורך האישי של היחיד  הצפוי בפרישה, כיצד לוודא התאמת הביטוח 

 . 2018של דוחות   כולל דוגמאות ומשפחתו,

 םיארוחת צהרי  15:45 -  14:45

 
 דברו איתנו, 

 אנחנו זמינים עבורכם לכל שאלה: 
03-5680880 
 צוות המכללה 


